
 

 

يسعد صفحة وجروب ) المدرس بوك ( أن يقدم لكل المعلمين المرقيين من معلم إلي معلم أول اسئلة االختبار 

 التشخيصي لليوم األول في التدريب

  https://www.facebook.com/modrsonline(  ك) المدرس بويسرنا انضمامكم إلي صفحتنا 

 https://www.facebook.com/groups/modrsbookوألي استفسار انضموا إلي جروب ) مدرس بوك ( 

 

 لسلوك االنسب في الموقف ؟غير مرتبط بدرس اليوم فما اعلم سؤال تسأل الم -1

 تأجيل السؤال إلي الحصة القادمة بدون سبب   اهل مع االستمرارية في العمل التج * 

 طرح السؤال علي باقي المتعلمين للمناقشة    مناقشة المتعلم في مبررات السؤال * 

 

 جية التعليم الفعالة التي تعتمد علي جهد المعلم والمتعلم ؟ما استراتي -2

  التعلم المبرمج    * الحقائب التعليمية   * المناقشة   االلقاء * 

 

ما العملية التي يقوم بها المعلم بهدف تزويد المتعلمين بمعلومات حول استجاباتهم بشكل منظم ومستمر بهدف توجيههم لتحسين تلك  -3

 االستجابة أو تعديلها ؟ 

  التعزيز  * التغذية الراجعة   * ادارة االنتباه   التهئية * 

 

 ما طريقة التدريس التي تعتمد علي جهد المعلم ؟  -4

  دورة التعلم  * االكتشاف   * المحاضرة  العصف الذهني* 

 

 ما المهارات التدريسية المرتبطة بتنظيم بيئة التعلم وضبط الصف ؟ -5

    ادارة الصف  * تقويم الدرس   * تنفيذ الدرس  تخطيط الدرس* 

 

 إلي بناء قاعدة عامة ؟  الخاصة الحاالت استيعاب من بالمتعلم تنتقل التي التدريس طريقةما هي  -6

  المناقشة   ء* االستقرا  * حل المشكالت   االستنباط * 

 

 عناصر خطة الدرس ؟كتابة ما العملية التي يقوم بها المعلم وتسبق  -7

  تحديد الوسائل التعليمية  * كتابة التهيئة   * صياغة االهداف االجرائية تحليل المحتوي * 

 

 من المشكالت الصفية التي يعاني منها بعض المتعلمين ؟ -8

  التدخين *    لعنف البدني * ا   تشتت االنتباه  *  السرقة 

 

 أي مما يأتي ليست من أدوار المعلم بشكل أساسي ؟  -9

  استقراء طبيعة المادة الدراسية وتنظيم محتوياتها     صياغة االهداف االجرائية * 

  تحديد أساليب تقويم أداء المتعلمين في الحصة    تحديد طرائق التدريس المناسبة لمفاهيم الدرس * 

 

 ما الممارسة التعليمية األنسب في حالة ما سأل المتعلم سؤاالا وانت التعرف إجابته في الوقت الحالي ؟  -11

  تأجيل اإلجابة   * ال تعطي إجابة   * طرحه علي المتعلمين   اختالق أي إجابة * 
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عام الدراسي الحظ المعمل اهماله الداء الواجبات المنزلية رامي طالب متميز في الفصل الدراسي وبعد مرور عدة إسابيع دراسية خالل ال -11

 فكيف يمكن تصنيف مشكلة االهمال لدي رامي باعتبارها من المشكالت الصفية ؟ 

 سلوكية ذات أساس تعليمي   * تعليمية ذات أساس سلوكي   * سلوكية   تعليمية * 

 

 تبعد الشرط الغير ضروري لصياغة الخدف األجرائي .اس  -12

  المتعلم   * المعيار    * المعلم   القياس * 

 

 حرف ؟  141أي من التقنيات الجميلة لمواقع التواصل االجتماعي علي شبكة االنترنت ال يتجاوز الكتابة فيها أكثر من  -13

  ت التعليمية االلكترونية * المنصا   * الواتس أب   * التويتر  الفيس بوك 

 

 من مكونات السبورة الذكية عدة أقالم حبر إلكترونية عددهم ؟   -14

 1        *2      *3      *4 

 كا الهدف العام الذي يدل علي مرور المتعلمين بالخبرات التعليمية ؟   -15

  اهيم * اكتساب المف   * تعلم المهارات   *  النمو الشامل   النمو العقلي 

 

 أي من أدوات التقويم التالية تستخدم لقياس نمو مهارة يدوية لدي المتعلم ؟   -16

  مقياس االتجاهات   * بطاقة المالحظة    * اختبار تحصيلي   استبيان * 

 

 ؟  " ماذا تعلم "  ما يفعل المتعلم لألجابة علي السؤال التالي -17

  تحديد اساليب التقويم  * تحديد استراتيجيات التدريس  * تحليل المحتوي   صياغة األهداف * 

 

 ؟  ماذا تعلم " ل"  ما يفعل المتعلم لألجابة علي السؤال التالي -18

  تحديد اساليب التقويم  * تحديد استراتيجيات التدريس  * تحليل المحتوي   صياغة األهداف * 

 

 

 ؟  تعلم "  كيف "  ما يفعل المتعلم لألجابة علي السؤال التالي -19

  تحديد اساليب التقويم  * تحديد استراتيجيات التدريس  * تحليل المحتوي   صياغة األهداف * 

 

 تمثل القوة التي تحرك وتثير المتعلم فتوثر علي سلوكة االدائي ليقدم أفضل ما عنده من قدرات  ؟  -21

  التعزيز    * الدافعية  * التواصل      االنتباه * 

 

 صورة دقيقة " " أن يقارن التلميذ بين المدرستين من ناحية المبني ب  ما المستوي المعرفي للهدف التالي وفق مستويات بلوم ؟  -21

  التركيب    * التحليل     *  التطبيق   الفهم * 

 

 تصنف الورقة البيضاء علي انها  ...  -22

  مادة خام    * مادة علمية   *  وسيلة تعليمية   مادة تعليمية * 

 



 

 

 تسمي عملية االستجابة المركزة والموجهة نحو مثير معين يهم المتعلم ؟ -23

  التواصل  *     الدافعية*    االنتباه *    التعزيز 

 

 أي مما يأتي ال يعتبر عيبا من عيوب االسئلة المقالية ؟  -24

 تحتاج وقت أطول في التصحيح    داد نموذج تغيير األجابات  * سهولة اع    * عدد األسئلة محدود       التصحيح  ذاتية * 

 

 

 ؟ للتشغيل تطلب األتصال بشبكة االنترنت أي مما يلي ال ي  -25

  المنصات التعليمية االلكترونية  التواصل االجتماعي  مواقع * 

  الحاسب األلي    البريد األلكتروني * 

 

 أي من المصطلحات التالية أكثر شمولية ويندرج أسفله باقي المصطلحات ؟  -26

 التقويم    * التقييم   * القياس    العد * 

 

 ما فائدة الوسائل التعليمية بالنسبة للمعلم ؟ -27

 تنظيم الخبرات التعليمية بشكل يسهل عرضه    الخبرة الجديدة  تكوين صور ذهنية عن  * 

  تكامل الخبرات التعليمية بين الموضوعات المختلفه    تنمية الرغبة واالهتمام لتعلم المادة * 

 

 األسئلة مفتوحة النهاية يطلق عليها أسئلة ؟  -28

 مغلقة    * بسيطة   * متشعبة األتجاه   موحدة االتجاة  * 

 

 ما الشرط الضروري المرتبط بتنفيذ حلقة العصف الذهني ؟  -29

 المعالجة الجماعية  *  *  المسئولية الفردية   * ايجابية تفاعل الجميع   لحكم جيل اتأ 

 

 يسمي التقويم الذي يستخدم لتتبع نمو أداء المتعلم معرفيا ومهاريا ووجدانيا في أثناء العملية التعليمية لتعديل مسارها بالتقويم ؟ -31

  القبلي   * الجمعي   البنائي *   التشخيص * 

 

 

  https://www.facebook.com/modrsonline(  ك) المدرس بويسرنا انضمامكم إلي صفحتنا 

 https://www.facebook.com/groups/modrsbookوألي استفسار انضموا إلي جروب ) مدرس بوك ( 
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